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I. ÖZET
3 Kasõm 2002’de yapõlan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimleri, Türkiye’de
demokrasinin ne kadar canlõ olduğunu göstermiştir. Bütün ülkede çok sayõda parti aktif bir
şekilde seçim kampanyasõ yürütmüş, seçmenler geniş bir yelpazeye yayõlmõş çeşitli seçenekler
arasõndan tercihini yapma imkanõna sahip olmuştur. Muhalefet partilerinin ezici bir zafer
kazanmasõ, Türk seçmenlerinin hükümet değişikliği yapma gücünü göstermiştir.
Seçimler, uluslararasõ standartlara uygun bir demokratik seçim için gerekli çerçeveyi sağlayan
seçim kanunlarõ ile yapõlmõştõr. Son iki yõlda gerçekleştirilen kayda değer anayasal ve yasal
reformlar, seçimlerin daha da iyi bir genel yasal çerçeve içinde yapõlmasõnõ sağlamõştõr.
Diğer yandan, yasal çerçevenin geniş olmasõ ve uygulanõş biçimi, Türkiye’de siyasi
tartõşmalarõn kapsamõna bir takõm kesin sõnõrlar koymaktadõr. Şiddete yer vermeyen siyasi
görüşlerin bu sõnõrlarõn ötesinde ifade edilmesi, hala çeşitli kanunlarla kõsõtlanmaktadõr ve bu
kõsõtlamalar katõ bir şekilde uygulanmaktadõr. Son seçimlerde, bazõ partiler, kapatõlmalarõna
yönelik yasal işlemlerle karşõ karşõya kalmõşlardõr. Bunlar içinde en dikkat çekenlerinden biri,
seçimin galibi olan Adalet ve Kalkõnma Partisi’dir (AK Parti). Ayrõca, birçok adayõn da
seçime katõlmasõ yasaktõ. Bunlar arasõnda AK Parti’nin genel başkanõ ve bazõ başka partilerin
genel başkanlarõ da vardõ. Bu kişilerin seçime katõlmalarõnõn yasaklanmasõnõn gerekçesi,
genelde, geçmişte yaptõklarõ şiddete yer vermeyen siyasi konuşmalar sonucu aldõklarõ
mahkumiyetlerdi. Serbest konuşma özgürlüğü üzerindeki bu kõsõtlamalar ve siyasi parti
kapatma ve kişilerin seçime katõlmalarõnõ yasaklama uygulamalarõ, Türkiye’deki, belirttiğimiz
kõsõtlama ve yasaklamalar dõşõnda, çoğulcu olan seçim sistemi ile ve Türkiye’nin uluslararasõ
taahhütleri ile çarpõcõ bir çelişki oluşturmaktadõr.
Partiler, meclise girmek için oylarõn en az %10’unu almak zorundadõrlar. Bu, Avrupa
standartlarõna göre çok yüksek bir barajdõr. Seçime katõlan 18 partiden sadece ikisi barajõ
aşmõştõr. Bunun sonucunda, seçmenlerin oylarõnõn %45’i TBMM’de temsil edilmeyecektir ve
toplam oylarõn %35’inden azõnõ almõş bir parti TBMM’deki sandalyelerin neredeyse üçte
ikisine sahip olmuştur. Bu tür çarpõklõklarõ gidermek için, yetkili makamlar baraj oranõnõ
gözden geçirmelidirler. Kanunlar arasõnda gözden geçirilmesi gereken diğer hususlar
arasõnda, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarõna itiraz için başvurulacak adli makamlarõn
bulunmamasõ ve yurt dõşõnda iken oy kullanmayõ sağlayacak prosedürlerin mevcut olmayõşõ
yer almaktadõr.
Halkõn büyük çoğunluğu seçim sürecinin adilliğine ve özellikle Yüksek Seçim Kurulu’na
karşõ güven duymaktadõr. İl ve ilçe düzeyinde bütün sandõklarda siyasi partilerin
temsilcilerinin hazõr bulunmasõ, halkõn güvenini daha da artõrmaktadõr. Sistem açõk ve
şeffaftõr. Oy verme ve oylarõn sayõlmasõ işlemlerinde, hileyi engellemeye yönelik etkili
önlemler uygulanmaktadõr.
Kanunda, uluslararasõ gözlemciler veya parti üyesi olmayan vatandaşlarõn gözlemcilik
yapmasõ konularõnda bir hüküm bulunmamakla beraber, uygulamada, parti üyesi olmayan
vatandaşlar oy verme ve oylarõn sayõmõ aşamalarõnda oy verme yerlerine özgürce
girebilmektedirler.
Kõsa ama canlõ bir seçim kampanyasõ dönemi yaşanmõştõr. Partiler, sakin ve huzurlu bir
ortamda propaganda yapmõşlardõr. Bazõ siyasi partiler ve insan haklarõ gruplarõnõn bildirdiği
önemli sayõda taciz olayõ olmakla beraber, genel kanõ, genel olarak durumun daha önceki
seçimlere göre çok daha iyi olduğu yönündedir.

Basõn ve yayõn organlarõ, seçimleri canlõ bir şekilde ve bütün yönleriyle yansõtmõşlar,
seçmenlere, tercihlerini yaparken kullanmalarõ için yeterli bilgi temin etmişlerdir. Basõn ve
yayõn organlarõ, aday ve partilerin tabi olduğu ifade özgürlüğü kõsõtlamalarõ ile aynõ
kõsõtlamalara tabidir. Bütün basõn ve yayõn organlarõndan, seçimleri adil ve hakkaniyetli bir
şekilde yansõtmalarõ istenmektedir. Bazõ televizyon kanallarõ, bu şartlara uymadõklarõ için altõ
güne varan süreler kapatõlmõşlardõr. Bu sert yaptõrõm, hali hazõrda düzenleyici yetkili
makamlarõn uygulayabildiği tek cezadõr. Bazõ yeni, daha az sert cezalarõn yürürlüğe konmasõ
düşünülmelidir.
Demokrasi Kurumlarõ ve İnsan Haklarõ Şubesi, Seçim Değerlendirme Heyeti’ne karşõ açõk ve
yardõmcõ tutumlarõ ve gösterdikleri destek nedeniyle Dõşişleri Bakanlõğõ’na, Viyana’daki
Daimi Heyet’e, Yüksek Seçim Kurulu’na ve diğer Türk yetkili makamlarõna teşekkür eder.
Demokrasi Kurumlarõ ve İnsan Haklarõ Şubesi, bu yönde bir istek gelmesi halinde, seçim
sisteminin iyileştirilmesinin devamõnda hükümete ve sivil topluma yardõmcõ olmaya hazõrdõr.
II. SEÇİM DEĞERLENDİRME HEYETİNİN GÖREV YAPTIĞI ŞARTLAR
AGİT Demokrasi Kurumlarõ ve İnsan Haklarõ Şubesi (ODIHR – Office for Democratic
Institutions and Human Rights), Türk Dõşişleri Bakanlõğõ tarafõndan 18 Eylül tarihinde,
Türkiye’de 3 Kasõm’da yapõlacak parlamento seçimlerine bir gözlem heyeti göndermeye
davet edilmiştir. Türk yetkili makamlarõ, ODIHR’i bir seçimde gözlemci olarak bulunmak
üzere ilk kez davet ediyorlardõ. Bu, iyi bir gelişme olarak algõlanmõştõr. ODIHR, yerleşik
demokrasilerdeki
ve
geçiş
dönemindeki
ülkelerdeki
seçim
uygulamalarõnõn
değerlendirilmesine yönelik yeni programõna uygun olarak bu daveti kabul etmiştir. Bununla
birlikte, davetle seçimler arasõndaki sürenin nispeten kõsa olmasõ ve seçimlerin erken seçim
olmalarõ nedeniyle ODIHR’in 2002 programõnda yer almamalarõ ve bunun sonucunda bütçe
ve personel bakõmõndan bir takõm darlõklarõn yaşanmasõ nedeniyle, ODIHR ancak, kõsõtlõ
amaçlar güden küçük ve kõsa bir görev süresi olan bir heyet gönderebilmiştir. Heyet, yasal ve
kurumsal konular üzerinde daha çok durmak üzere, seçim süreci hakkõnda genel bir görüş
elde etmeyi hedeflemiştir.
ABD’den Peter Eicher başkanlõğõnda beş kişilik bir ODIHR Seçim Değerlendirme Heyeti 29
Ekim ile 4 Kasõm arasõnda Türkiye’de bulunmuştur. Heyet, hükümet yetkilileriyle, Yüksek
Seçim Kurulu ile ve daha alt düzeyde seçim yetkilileriyle, Anayasa Mahkemesi, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, siyasi partiler, basõn yayõn organlarõ ve gazeteciler, insan haklarõ
gruplarõ, bağõmsõz uzmanlar ve diplomasi çevresinin temsilcileri ile görüşmüştür. Heyetin bir
üyesi İstanbul’a kõsa bir ziyaret yaparak basõn yayõn organlarõyla toplantõlar yapmõş, bunun
dõşõnda heyet hep Ankara’da kalmõştõr. Ayrõca, Ankara kentinin dõşõnda birkaç oy verme
yerine de kõsa ziyaretler yapõlmõştõr.
Heyet, görev süresinin kõsa, boyutunun küçük olmasõ nedeniyle, seçim sürecini bütün
yönleriyle değerlendirecek veya kendisine intikal eden meselelerin, yorumlarõn ve iddialarõn
bir çoğunu bağõmsõz olarak değerlendirecek bir konumda değildi. Heyetin görev alanõnõn
coğrafi bakõmdan sõnõrlõ olmasõ (üstelik Türkiye gibi büyük ve bölgeleri arasõnda büyük
farklõlõklar gösteren bir ülkede), ülkenin farklõ bölgelerinde seçim sürecinin ne derece değişik
şekillerde cereyan ettiğinin değerlendirilmesine olanak tanõmamõştõr. Aynõ şekilde, Ankara
bölgesindeki birkaç oy verme yerine yapõlan ziyaretler, oy verme, oylarõn sayõmõ ve oylarõn
toplanmasõ işlemleriyle ilgili sonuçlar çõkarmak için yeterli bir taban oluşturmamaktadõr.
III. SEÇİMLERE YOL AÇAN GELİŞMELER VE ORTAM
31 Temmuz 2002 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 3 Kasõm 2002 tarihinde
erken genel seçim yapõlmasõna karar vermiştir. Bu karar, Meclis içinde siyasi karõşõklõklarla
geçen yedi aylõk bir dönemin sonunda alõnmõştõr. Bu siyasi karõşõklõk dönemi süresince,
Türkiye’yi son üç yõldõr yöneten üç partili koalisyon, sahip olduğu desteği sürekli
kaybetmiştir.

Seçimler, Türkiye’de önemli anayasal ve yasal reformlarõn yapõldõğõ bir dönemde yapõlmõştõr.
Bu reform döneminde, insan haklarõ ve temel özgürlükler esaslõ bir şekilde
kuvvetlendirilmiştir. 1999 yõlõnda yapõlan son seçimlerden sonra, hükümet, 2001 Ekim ayõnda
önemli bir anayasa reformu paketi gerçekleştirmiş, 2001 Kasõm ayõnda yeni bir medeni kanun
kabul etmiş, 2002 yõlõ Şubat, Mart ve Ağustos aylarõnda da üç ilave yasal reform paketi
gerçekleştirmiştir. Bu reformlarõn gerçekleştirilmesi, büyük ölçüde, hükümetin, gelecekte
Avrupa Birliği’ne üye olmak için, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirme çabalarõ
bağlamõnda gerçekleşmiştir.
Seçimlerin siyasi çerçevesini belirleyen bazõ başka faktörler de vardõr. Son seçimlerden sonra,
Türkiye ciddi bir ekonomik kriz içine girmiştir. Bu ekonomik kriz nüfusun birçok kesimini
hala etkilemektedir. Ekonomik kriz, seçim kampanyalarõnda belli başlõ konulardan birini
teşkil etmiştir. Seçmenlerin parlamentoda bulunan partilerin hepsine karşõ gösterdikleri
düşmanlõk da krizin bir yansõmasõ olmuştur. 1999 yõlõnda yasadõşõ Kürdistan İşçi Partisi
(PKK) lideri Abdullah Öcalan’õn yakalanmasõ ve bunun ardõndan PKK tarafõndan çatõşmalara
son verilmesi, özellikle güneydoğuda, siyasi atmosferin daha az elektrikli olmasõna neden
olmuştur. Bunun yanõ sõra, siyasette İslamcõlõk etkisi de seçimlerin tartõşma konularõ
arasõndaki yerini korumuştur.
IV. YASAL ÇERÇEVE
3 Kasõm seçimlerinin yasal çerçevesi, Anayasa, Seçimler ve Seçmen Kütükleri Temel
Hükümleri Hakkõnda Kanun ve Genel Seçim Kanunu (buradan itibaren “seçim kanunlarõ”
diye anõlacaktõr), Siyasi Partiler Kanunu, Radyo ve Televizyon Kurumlarõnõn Kurulmasõ ve
Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Hakkõnda Kanun ve ceza
kanununun ve diğer kanunlarõn ifade özgürlüğü, toplantõ özgürlüğü ve diğer siyasi haklarõ
etkileyen çok sayõdaki hükmünden oluşmaktadõr. Bu kanunlarõn büyük bir kõsmõ, kõsa bir süre
önce reform sürecinin bir parçasõ olarak değiştirilmiştir. TBMM, Ekim ayõ başlarõnda tatile
girmesine kadar seçim kanunlarõnda ilave değişiklikler yapõlmasõ konusunu görüşmeye devam
etmiştir. Seçim propagandalarõ sõrasõnda, bazõ siyasi partiler, seçim bildirgelerinde seçim
kanunlarõnda başka değişiklikler yapõlmasõnõ savunmuşlardõr.
Seçim kanunlarõ, uluslararasõ standartlara uygun demokratik seçimlerin yapõlmasõ için yeterli
bir çerçeve sağlamaktadõrlar.
A. SEÇİM SİSTEMİ
TBMM, Türkiye’nin illerinin esas alõndõğõ 85 seçim bölgesinden seçilen 550 milletvekilinden
oluşmaktadõr. Her ilden en az bir milletvekili seçilmektedir. Diğer milletvekillikleri, nüfus
büyüklüğüne göre dağõtõlmaktadõr. 1 ila 18 milletvekilliği olan iller tek bir seçim bölgesi
oluşturmakta, 19 ila 35 milletvekilliği olan iller iki seçim bölgesi oluşturmakta, 35’den fazla
milletvekilliği olan İstanbul ise üç seçim bölgesi oluşturmaktadõr.
Milletvekilleri, milletvekilliklerin hesaplanmasõnda d’Hondt yöntemi kullanõlarak nisbi bir
sistemle seçilmektedir. Siyasi partiler, seçime katõlmak ve seçilmek için bir “ikili baraj”'õ
aşmak zorundadõrlar. Birincisi, her parti ülkedeki illerin en az yarõsõnda ve her ilin seçim
bölgelerinin en az üçte birinde teşkilatõnõ kurmuş olmak zorundadõr. İkincisi, bir parti,
TBMM’ye girmek için, bütün ülkede kullanõlmõş oylarõn en az %10’unu almak zorundadõr.
Bu barajlar, bütün siyasi partiler için, özellikle de tabanõ belli bir bölgede bulunan partiler için
önemli bir engel oluşturmaktadõr.
Seçimlerde bağõmsõz adaylar da seçilebilmektedirler. Bağõmsõzlar, d’Hondt yöntemi
kullanõlarak milletvekili dağõlõmõna göre aday olduklarõ bölgede yeterli sayõda oy aldõklarõ
taktirde milletvekili seçilmektedirler.
Oy kullanmak zorunludur ve oy kullanmayanlar, kabaca 3 Euro’nun eşdeğeri olan 5 milyon
TL para cezasõna çarptõrõlmaktadõrlar.
B. KİŞİLERİN VE PARTİLERİN SEÇİME KATILMA ŞARTLARI

Genel yasal çerçevede, aday olmak isteyen kişilerin ve siyasi partilerin seçimlere katõlmasõnõ
kõsõtlayabilen hükümler de yer almaktadõr. Bu kanunlar uygulanmõş ve bazõ adaylarõn ve
partilerin seçime katõlmalarõnõ gerçekten engellemişlerdir. Anayasa’nõn 76’õncõ maddesi,
milletvekili olmak için yeterli şartlara sahip olma konusunda uzun bir dizi kõsõtlama
getirmektedir. Bunlar arasõnda, uzun bir liste oluşturan bir takõm suçlardan birinden dolayõ bir
yõl ya da daha uzun bir hapis cezasõna mahkum olanlarõn, affa uğramõş bile olsalar, aday
olmasõnõ yasaklayan bir hüküm de bulunmaktadõr. Söz konusu suçlar arasõnda “ideolojik veya
anarşist faaliyetlerde bulunmak” veya “halk arasõnda sõnõf ayrõmõna dayalõ düşmanlõğõ
kõşkõrtmak” gibi suçlar da yer almaktadõr. Milletvekili Seçimleri Kanunu Madde 11’de bu
kõsõtlamalar düzenlenmektedir.
Bu ve başka kanun hükümleri seçimler sõrasõnda kullanõlarak bazõ kişilerin adaylõklarõ
engellenmiştir. Bunlar arasõnda en önemli olanõ, ülkedeki en popüler politikacõlardan biri
olan, eski İstanbul belediye başkanõ ve Adalet ve Kalkõnma Partisi (AK Parti) genel başkanõ
Recep Tayyip Erdoğan’õn (ki 3 Kasõm seçimlerinde ezici bir zafer kazanmõştõr) seçimlere
katõlmasõnõn yasaklanmasõdõr. Recep Tayyip Erdoğan’õn yasaklanmasõnõn gerekçesi, bir siyasi
toplantõda bir şaire ait dizeler okuyarak dini kullanarak nefreti kõşkõrtmak suçundan Ceza
Kanunu’nun 312’inci maddesi gereği 1998 yõlõnda mahkum edilmiş olmasõdõr. 312’inci
madde daha sonra, Erdoğan’õn fiilinin artõk ceza kanunu kapsamõnda bir suç olmaktan
çõkmasõnõ sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. Bununla beraber, Recep Tayyip Erdoğan’õn
mahkumiyeti, adaylõğõnõn yasaklanmasõna gerekçe olmaya devam etmiştir. Ayrõca, Erdoğan,
AK Parti’nin “kurucu üyeliği”’nden de istifa etmek zorunda bõrakõlmõştõr.
Başka bazõ önemli siyasetçilerin de seçime katõlmalarõ yasaklanmõştõr. Bunlar arasõnda,
Halkõn Demokrasi Partisi’nin (HADEP) eski başkanõ Murat Bozlak, eski başbakan ve
kapatõlan Fazilet Partisi’nin eski başkanõ Necmettin Erbakan ve Sosyalist Demokrasi
Partisi’nin eski başkanõ ve Türkiye İnsan Haklarõ Derneği’nin eski başkanõ Akõn Birdal da
vardõr.
Adaylõklarõn yasaklanmasõnõn ötesinde, Cumhuriyet Baş Savcõsõ, bazõ siyasi partilerin
kapatõlmasõ için de yasal işlemler başlatmõştõr. Bunlar arasõnda en önemlisi, seçimin galibi
olan AK Parti aleyhine açõlan davadõr. HADEP aleyhine açõlan başka bir dava, partinin
seçimlerden çekilerek Demokratik Halk Partisi (DEHAP) ile birleşmesine yol açmõştõr.
Türkiye Sosyalist Partisi’nin ve Hak ve Özgürlükler Partisi’nin kapatõlmasõ için de Anayasa
Mahkemesi’nde davalar açõlmõştõr.
Adaylarõn seçimlere katõlabilip katõlamayacaklarõ konusunda en üst yetkili makam Yüksek
Seçim Kurulu’dur. Bu kurul, hakimlerden oluşmaktadõr. Toplam olarak, Yüksek Seçim
Kurulu, yasal şartlarõn yerine getirilmemesi gerekçesiyle 60 adayõn seçime katõlmasõna izin
vermemiştir. Parti kapatmaya yetkili tek kurum Anayasa Mahkemesi’dir. Ancak, Anayasa
Mahkemesi, bunu ancak, savcõnõn başvurusu üzerine bir asliye mahkemesi sõfatõyla yapabilir.
Her iki durumda da, verilen cezalar aleyhine Türkiye’de temyiz imkanõ yoktur. Bir mahkeme
kararõnõ temyiz etme olanağõnõn bulunmayõşõ, özellikle de idari kararlarõn temyiz edilemeyişi,
Türkiye’nin AGİT çerçevesindeki taahhütlerine aykõrõdõr.1
2002 yõlõ Mart ayõnda, Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’inci maddesi, bir partinin kanunlara
aykõrõ davranmasõ halinde, söz konusu parti kapatõlmadan daha hafif cezalar verilecek şekilde
değiştirildi. Artõk Anayasa Mahkemesi, seçim kanunlarõna veya başka kanunlara aykõrõ
davranmanõn cezasõ olarak, partileri kapatmak yerine, devletçe sağlanan yardõmlarõn
tümünden veya bir kõsmõndan mahrum etme şeklinde ceza verme seçeneğine sahiptir. Bir
siyasi partinin kapatõlmasõnõn ne kadar ciddi bir durum olduğu göz önüne alõnõrsa, daha az
ağõr alternatif bir yaptõrõmõn tesis edilmesi olumlu karşõlanmõştõr.
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Viyana Belgesi (1989), paragraf 13.9; Moskova Belgesi, paragraf 18.2, 18.3 ve 18.4; Kopenhag Belgesi,
paragraf 5.10 ve 5.11.

Bir parti kapatõldõğõnda, o partinin seçilmiş milletvekilleri otomatik olarak TBMM'deki
sandalyelerini kaybetmemektedirler. Dahasõ, kapatõlmõş partilerin yeni bir ad altõnda yeniden
kurulmalarõ ve faaliyetlerine kaldõklarõ yerden devam etmeleri gayet yaygõn bir uygulamadõr.
Nitekim HADEP böyle yapmõştõr. Geçmiş yõllarda da çeşitli İslamcõ partiler bu yola
başvurmuşlardõr.
Bununla birlikte, adaylarõn seçime katõlmalarõnõn yasaklanmasõ ve parti kapatma
uygulamalarõnõn yaygõnlõğõ, Türkiye'de son zamanlarda yapõlan reformlarõn özüyle ters
düşmektedir ve Türkiye'nin AGİT'in Kogenhag Belgesi2 çerçevesindeki yükümlülükleriyle
tutarlõ değildir. Aslõnda, bu uygulama olmasa canlõ ve çoğulcu bir demokratik seçim sistemi
olan bu seçim sistemi, bu uygulama nedeniyle bozulmaktadõr. Bu uygulama, sona erdirilmeli
veya kökten bir şekilde reformdan geçirilmelidir. Asgari bir düzeltme olarak, siyasi partileri
kapatmanõn veya kişilerin aday olmasõnõ yasaklamanõn ne kadar ciddi bir şey olduğu
düşünülürse, hükümet, bu tür yaptõrõmlarla sonuçlanabilecek bütün davalar için bir hukuki
temyiz usulü tesis etmelidir.
C. ŞİKAYETLER VE SEÇİM KARARLARINA İTİRAZLAR
Seçim kanunlarõnda, seçim kanun ve yönetmeliklerinin uygulanmasõyla ilgili şikayetlerin ele
alõnmasõnda bir silsile oluşturulmuştur. Seçim kurullarõnõn her düzeyinde alõnmõş kararlar
aleyhine (bkz. aşağõda), bir üst düzeyde itiraz edilebilmektedir. Bu zincirin en üst noktasõnda
Yüksek Seçim Kurulu yer almaktadõr. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bütün düzeylerde
yapõlan itirazlarõn son hakemidir. Anayasa'ya ve seçim kanunlarõna göre, YSK'nõn kararlarõ
katidir ve bunlara itiraz edilemez, bunlar hakkõnda dava açõlamaz. Bu hükmün amacõ, seçimle
ilgili ihtilaflarõn hõzla ve kati bir şekilde çözülmesini sağlamak, seçim sonuçlarõnõn uzayõp
giden davalarla gecikmesinin önüne geçmektir. Şikayetler hõzlõ ve etkili bir şekilde çözüme
kavuşturulmuş, sistem arzu edilen sonucu sağlamõştõr.
D. %10 BARAJI
Yukarõda belirtildiği gibi, seçim sisteminde, siyasi partilerin TBMM'ye girmek için ülke
genelinde %10'luk bir barajõ aşmalarõnõ öngören bir baraj kuralõ vardõr. Görüştüğümüz resmi
kişilere göre, bu sistem, aşõrõ derecede parçalanmõş bir meclisin ortaya çõkmasõnõ önlemek ve
böylece siyasi istikrarõn sağlanmasõnõ kolaylaştõrmak amacõyla düşünülmüştür. Bu seçimden
önce, %10'luk barajõn mantõksõz olmadõğõ düşünülüyordu. Çünkü 1999'daki seçimlerde beş
parti barajõ geçerek meclise girmiş, daha önceki seçimlerde de birçok parti barajõ aşmõştõ.
Bununla birlikte, baraj, parçalanmayõ önlemek ve siyasi istikrarõ artõrmak şeklindeki
amaçlarõnõ gerçekleştirmekte her zaman başarõlõ olmadõ. Partiler çoğu zaman TBMM'ye
girdikten sonra bölündüler. Örneğin, 1999 seçimlerinde barajõ beş parti geçmişken,
bölünmeler sonucunda, 2002 seçimlerinde TBMM'de 11 parti bulunuyordu. Siyasi istikrar
konusunda ise, 2002 seçimleri erken seçimlerdi ve koalisyon hükümetinin çökmesi üzerine bu
seçimlere gidilmişti. Bu, Türkiye'nin art arda gerçekleştirdiği dördüncü parlamento erken
seçimiydi.
Yüzde 10'luk bir baraj, Avrupa için çok yüksektir. On sekiz partinin bulunduğu bir seçimde
böyle yüksek bir baraj olmasõnõn sonuçlarõndan biri, oy kullananlarõn oylarõnõn son derece
yüksek oranda bir kõsmõnõn yeni mecliste temsil edilmeyecek olmasõdõr. Bu şekilde, oylarõn
tam %45'i "boşa gitmiştir". Bu kadar yüksek bir rakam, bir nisbi seçim sistemini asõl
amacõndan saptõrmaktadõr. Öyle ki, seçimden zaferle çõkan Adalet ve Kalkõnma Partisi,
TBMM'deki sandalyelerin neredeyse üçte ikisini (550 sandalyeden 363) kontrol edecektir;
halbuki, oylarõn %35'inden azõnõ almõştõr. Ülke barajõnõn yüksek olmasõ, aynõ zamanda
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Özellikle, Türkiye'nin de imzalamõş olduğu İnsan Haklarõnõn ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõ Hakkõndaki
Avrupa Konvansiyonu'nun, örgütlenme özgürlüğünü koruma altõna alan 11'inci maddesi, 7'inci paragrafõna
bakõnõz. Türkiye'yle ilgili davalarda, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Türkiye'nin parti kapattõğõ durumlarda,
Konvansiyon'un standardõ olan "demokratik bir ülkede zorunlu" olma şartõnõn, yani ulusal güvenlik ve halkõn
güvenliği amacõ ile orantõlõ olma şartõnõn her zaman yerine getirilmediği hükmüne varmõştõr.

bölgesel veya azõnlõklara dayanan partilerin TBMM'ye girmesini de hemen hemen imkansõz
kõlmaktadõr. Türk yetkili makamlarõnõn, %10'luk barajõn amacõna ulaşõp ulaşmadõğõnõ ve
barajõn düşürülmesi gerekip gerekmediğini düşünmeleri gerekmektedir.
E. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR
Birçok kanunda, ifade özgürlüğünü kõsõtlayan hükümler bulunmaktadõr. Örneğin, Ceza
Kanunu'nun 159'uncu maddesi, "Devlete ve devlet kurumlarõna hakaret ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit etmek" suçlarõ için muhtemel hapis cezalarõ
öngörmektedir. Ceza kanununun yukarõda bahsedilen 312'inci maddesi, dini nefreti kõşkõrtma
gerekçesiyle bazõ adaylarõn seçimlere katõlmasõnõn yasaklanmasõnda kullanõlmõştõr. Terörle
Mücadele Kanunu'nun 7'inci ve 8'inci maddeleri, ayrõlõkçõ propaganda veya terör
yöntemlerinin kullanõlmasõnõ teşvik edebilecek terörist bir örgütle "bağlantõlõ propaganda"
suçlarõ için cezalar öngörmektedir. Ceza kanununun "yasadõşõ örgütleri destekleme"'yle ilgili
169'uncu maddesi de, geçtiğimiz aylarda, şiddet içermeyen konuşmalarõ nedeniyle kişiler
hakkõnda dava açõlmasõnda kullanõlmõştõr. Yakõn zamanlarda, reform sürecinin bir parçasõ
olarak, bu kanunlardan bazõlarõnda yapõlan değişiklikler, ifade özgürlüğü koşullarõnõn
iyileşmesi sonucunu verebilir. Bununla birlikte, devam eden kõsõtlamalar ve yargõlamalar izin
verilen siyasi tartõşma ortamõnõn parametrelerini sõnõrlayarak seçim kampanyasõ üzerinde etki
yapmõştõr.
Seçimler ve Seçmen Kütükleri Temel Hükümleri Hakkõnda Kanun'un 58'inci maddesinde,
seçim propagandasõnda Türkçe dõşõnda dil kullanmak kesinlikle yasaklanmaktadõr. Reform
sürecinin bir parçasõ olarak, başka diller kullanma üzerinde eskiden var olan bazõ kõsõtlamalar
kaldõrõlmõş, 2002 Ağustos ayõnda da kanunlar değiştirilerek Türkçe dõşõnda dillerde radyo ve
televizyon yayõnõna ve eğitime izin verilmiştir. Demokratik Halk Partisi (DEHAP), yürürlükte
kalan kõsõtlamalarõn, destek tabanõnõn ana kõsmõnõ oluşturan etnik Kürt seçmenlerin birçoğu ile
iletişim kurmasõnõ engellediğini öne sürmüştür. Bir DEHAP adayõ, Seçim Değerlendirme
Heyeti'ne, seçim toplantõlarõnda ve mitinglerinde Kürtçe konuşmaktan dolayõ hakkõnda
açõlmõş dört dava olduğunu söylemiştir. Üç DEHAP taraftarõnõn, bir DEHAP otobüsünde
Kürtçe müzik çaldõklarõ için Şõrnak'ta gözaltõna alõndõklarõ bildirilmiştir. Bu kişiler, yasa dõşõ
bir örgütü desteklemekle suçlanmõşlardõr. Haklar ve Özgürlükler Partisi'nin başkanõ
Abdülmelik Fõrat, seçim kampanyasõ sõrasõnda bir topluluğu Kürtçe selamladõğõ için kõsa bir
süre gözaltõna alõnmõştõr. Yayõn ve eğitim alanlarõnda Türkçe dõşõnda dillerin kullanõlmasõ
üzerindeki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ, siyasi kampanyalarõ da kapsayacak şekilde
genişletilmelidir.
F. DİĞER YASAL KONULAR
Görüştüğümüz bazõ resmi kişiler ve siyasi parti temsilcileri ve aynõ zamanda bazõ bağõmsõz
yorumcular, Siyasi Partiler Kanunu'nun bazõ yönleri konusunda memnuniyetsizliklerini ifade
ettiler. Yasada, siyasi partiler üzerinde bir dizi yasak yer almaktadõr. Bunlar arasõnda, parti
kapatmak için kullanõlmõş hükümler de vardõr. Ayrõca, kanunda, parti teşkilatõyla ilgili, gücü,
üyelerin ve bölge teşkilatlarõnõn aleyhine büyük ölçüde parti liderlerinin ellerinde toplayan
koşullar da yer almaktadõr.
Seçim Kanunu'nda, hem oy verilirken hem de oylarõn sayõmõ ve tasnifi sõrasõnda sandõklarda
ve ilçe düzeyinde siyasi parti ve bağõmsõz aday gözlemcilerinin hazõr bulunmasõ
öngörülmektedir. Seçim kanununda, oylarõn sayõmõ, tasnifi, kayda geçirilmesi ve
listelenmesinin halka açõk olarak yapõlacağõ hükme bağlanmõştõr. Siyasi parti gözlemcilerinin,
İl Seçim Kurullarõ'nda ve Yüksek Seçim Kurulu'nda da bulunmalarõna izin verilmektedir.
Aslõnda bunu öngören özel bir kanun hükmü bulunmadõğõ halde yapõlan bu uygulama
olumludur. Aynõ şekilde, bunu öngören bir kanun hükmü bulunmadõğõ halde, oy verme yerleri
halktan gözlemcilere de açõktõr. Kanunda, uluslararasõ seçim gözlemcileri hakkõnda hiçbir şey
belirtilmemektedir. Yetkili makamlar, gözlemciler konusunda belirsizliği veya uygulamalar
arasõnda farklar olmasõnõ önlemek ve kanunu AGİT Kopenhag Belgesi'ne (paragraf 8) uygun

hale getirmek için, partili olmayan Türk vatandaşõ gözlemcilerin ve uluslararasõ
gözlemcilerin seçimin bütün yönlerini izlemelerine izin veren özel bir yasa hükmünün
çõkarõlmasõ konusunu düşünmelidirler.
Seçim kanununda, Türkiye dõşõnda oturan vatandaşlarõn postayla oy verme yoluyla oy
kullanmalarõnõ sağlayacak hükümler bulunmamaktadõr. Seçmenlerin, sõnõr kapõlarõnda ve
havaalanlarõnda kurulan sandõklarda, ülkeye giriş veya çõkõş yaparken bir ay öncesinden
oylarõnõ kullanmalarõnõ sağlayan bir sistem kurulmuştur. Yine de, yurtdõşõnda oturan çok
sayõda Türk vatandaşõndan ancak Türkiye'de bulunanlar oy kullanabilmişlerdir. Seçim yetkili
makamlarõ ve Dõşişleri Bakanlõğõ temsilcileri, Türk büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarõnõn,
yurtdõşõnda yaşayan çok sayõda Türk'ün oy vermesiyle başa çõkacak donanõma sahip
olmadõklarõnõ öne sürmüşlerdir. Yine de, yetkili makamlar, yurtdõşõnda yaşayan Türk
vatandaşlarõnõn seçimlere katõlabilmesi için bir yöntem düşünebilirler. Bu yöntem, postayla
oy kullanma olabilir.
V. SEÇİM KURULLARI
Türkiye'nin dört düzeyden oluşan bağõmsõz bir seçim kurullarõ sistemi vardõr.
• En üstte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vardõr. YSK, yedi asil, dört yedek üyeden oluşan,
yargõ gücüne sahip daimi bir idari kurumdur. Bütün üyeler yüksek hakimdirler.
Üyelerden altõsõ Yargõtay genel kurulu tarafõndan, beşi de Danõştay genel kurulu
tarafõndan kendi üyeleri arasõndan seçilirler. Başkan ve başkan yardõmcõsõ YSK üyeleri
tarafõndan seçilirler. YSK üyeleri altõ yõl görev yaparlar. Yukarõda belirtildiği gibi,
YSK'nõn görevi, seçimlerin adil ve düzenli bir şekilde yapõlmasõnõ sağlamak, seçim
yönetmelikleri ve talimatlarõ çõkarmak, soruşturma yapmak, her türlü kural dõşõlõk, şikayet
ve itiraz hakkõnda kati kararõ vermek ve seçim mazbatalarõnõ kontrol etmektir. YSK'ya
halk arasõnda büyük güven duyulmaktadõr.
• 85 İl Seçim Kurulu vardõr. Bunlar, ilin en yüksek dereceli üç hakiminden oluşmaktadõr.
Hakimler iki yõl süreyle görev yapmaktadõrlar. Siyasi partiler de, il seçim kurullarõna oy
hakkõ olmayan temsilciler tayin edebilirler.
• İlçe Seçim Kurullarõ bir başkan, altõ asil ve altõ yedek üyeden oluşmaktadõr. Başkan,
devlet memurlarõ arasõndan iki üye seçmektedir. Son seçimlerde en yüksek oylarõ almõş
olan dört siyasi partinin her biri, seçime katõlmalarõ şartõyla, bir asil ve bir yedek üye
tayin edebilir. Eğer bu partiler üye tayin etmezlerse, seçime katõlan diğer siyasi partiler
arasõndan kurayla belirlenenler kalan üyeleri tayin edebilirler. İlçe Seçim Kurulu'nun
başkanõ, ilçedeki en yüksek dereceli hakimdir.
• Sandõk kurullarõ İlçe Seçim Kurullarõ tarafõndan tayin edilir ve bir başkan ile altõ asil ve
yedek üyeden oluşur. O ilçede son genel seçimlerde en çok oyu almõş olan beş siyasi
parti, birer asil ve birer yedek üye atama hakkõna sahiptirler. Kalan üyeler, kura yoluyla
sandõk kurulunun bulunduğu yerin ihtiyar heyetinden seçilir. 172,000'in üzerinde sandõk
kurulu vardõr. Bunlarõn her biri 300'e varan sayõda sandõktan sorumludur. Sandõk başõna
düşen seçmen sayõsõnõn nispeten düşük olmasõ çok yüksek sayõda seçim görevlisi
olmasõna yol açmõştõr (41,410,793 seçmen için 1,206,000 görevli). Ancak böyle olmasõ,
sandõklarda yõğõlmayõ önlemekte ve oy verme işlemine büyük hõz kazandõrmaktadõr.
Seçim sisteminin özellikle olumlu özelliklerinden biri, son derece şeffaf olmasõdõr. Siyasi
partilerin sandõk kurullarõna, İlçe Seçim Kurullarõ'na ve İl Seçim Kurullarõ'na katõlmalarõ ve
aynõ zamanda bunlara ek olarak parti gözlemcilerinin bulunmasõ, seçimlere güveni
artõrmaktadõr. Seçim sonuçlarõ her oy verme yerinin ve her İlçe Seçim Kurulu'nun dõşõna
asõlmakta ve bir hafta kalmaktadõr. Siyasi parti temsilcileri ve bağõmsõz adaylarõn gözlemcileri
sonuçlarõn birer tasdikli suretini alabilmektedirler. Adaylar ve parti temsilcileri, il düzeyinde
oylarõn toplanmasõnõ da izleyebilmektedirler. Her seçim bölgesine ait kati seçim sonuçlarõ
YSK tarafõndan, İl Seçim Kurullarõ'ndan gelir gelmez ilan edilmek zorundadõrlar. Devlet

İstatistik Enstitüsü de, oy verme yeri düzeyinde ayrõntõlõ sonuçlarõ bir yõl içinde yayõnlamak
zorundadõr.
Seçim sisteminde, güvence sağlamak için alõnmõş bir takõm başka önlemler de vardõr. Oy
zarflarõ hem İl Seçim Kurulu hem de Sandõk Kurulu tarafõndan mühürlenmektedir. Bütün oy
pusulalarõ, seçmenlere verilmeden önce Sandõk Kurulu tarafõndan mühürlenmektedir. Oy
verme işlemi, özel bir "Evet" mührünün tercih edilen aday veya partiye basõlmasõ ile
yapõlmaktadõr. Mühür kullanõlmasõ, oy verme işlemi sõrasõnda hile yapõlmasõnõ veya oylarõn
geçersiz kõlõnmasõnõ engellemektedir. Bir kişinin birden fazla oy kullanmasõnõ önlemek için
seçmenlerin parmaklarõna boya sürülmektedir. Siyasi partilerin çoğu, oy kullanma ve oy
sayõmõnõn dürüstçe yapõldõğõ konusunda büyük güven duymaktadõr. Seçim Değerlendirme
Heyeti'nin tespit ettiği bir istisna, DEHAP'õn güneydoğudaki oy verme ve oy sayõmõ
işlemlerine güven duymamasõdõr. Bu güvensizlik, insan haklarõ gruplarõnca da dile
getirilmiştir.
Bütün siyasi partiler tek bir uzun oy pusulasõnda yer almaktadõrlar. Oy pusulasõnda partinin ve
genel başkanõnõn adõ ve partinin simgesi yer almaktadõr. Diğer yandan, her bağõmsõz aday için,
üzerinde adayõn adõnõn yazõlõ olduğu ayrõ, küçük bir oy pusulasõ vardõr. Bağõmsõz adaylarõn oy
pusulalarõnda herhangi bir simge yoktur. Bağõmsõz adaya oy vermek isteyen seçmenlerin,
küçük oy pusulasõna "Evet" mührünü basmalarõ, zarfa koymalarõ ve büyük oy pusulasõnõ
ortadan kaldõrmalarõ gerekmektedir. Bu yöntem, bazõ oylarõn gizli kullanõlmasõnõ önleyebilir,
çünkü oy pusulalarõ arasõndaki ebat farkõ çok fazladõr ve seçilen oy pusulasõ türü zarfõn
kabarõklõğõndan belli olmaktadõr. Ayrõca, bu yöntem, daha fazla geçersiz oy çõkmasõna neden
alabilmektedir, çünkü her iki oy pusulasõ da zarfa konduğunda, sadece bir tanesine "Evet"
mührü basõlmõş olsa bile, oy geçersiz sayõlmaktadõr. Yetkili makamlar, bağõmsõz adaylarõn
isimlerinin, siyasi parti liderleri ile aynõ oy pusulasõna konmasõnõ ve bağõmsõz adaylarõn
simge kullanmalarõna izin verilmesini düşünmelidir.
Seçim kurullarõ, televizyonda, seçmenlere oy kullanmayla ilgili bilgi verilmesi için, görünüşe
göre etkili olan kõsa programlar yayõnlatmõştõr.
Seçmen kaydõ sistemi bir değişim geçirmektedir. Seçim ve Seçmen Kütükleri Genel
Hükümleri Hakkõnda Kanun'a göre, her dört yõlda bir Nisan ayõnõn ikinci Pazar günü genel
sayõm yapõlmaktadõr. O gün, "sayõm memurlarõ dõşõnda hiç kimse saat 05.00'ten ..... sayõm
tamamlanana kadar evinden çõkamaz." (Madde 36). Böyle bir genel sayõm en son 1997 yõlõnda
yapõlmõştõ. Sayõm 2001'de tekrarlanmamõştõr, çünkü seçim kurullarõ, sürekli güncelleştirilen
bilgisayarlõ kütüklerin kullanõlacağõ bir sisteme geçmektedir. Bununla birlikte, 2002 yazõnda
seçmen kütükleri güncelleştirilmiştir.
Görüştüğümüz bazõ kişiler, Seçim Değerlendirme Heyeti'ne seçmen kütüklerinin doğruluğu
konusunda endişelerini dile getirdiler. Bununla birlikte, Heyet, bu endişeleri ayrõntõlarõyla
inceleyecek konumda değildi. Seçim kanunlarõ, seçmen kütüklerinin doğru olmasõnõn ve
seçmen kütüğüne yazõlmayan kimsenin kalmamasõnõn sağlanmasõ için bir takõm şeffaflõk
sağlayõcõ hükümler içermektedir. Örneğin, siyasi partiler seçmen kütüklerine bakma ve
bunlarõn doğru olup olmadõklarõnõ kontrol etme hakkõna sahiptirler. Ayrõca, seçmen listeleri
her yõl halka açõk olarak asõlarak bunlarõn doğrulanmasõ ve düzeltilmesi sağlanmaktadõr.
Seçmenler, listelere itiraz edebilmekte, şikayette bulunabilmektedirler. Bununla birlikte, bu
önlemlere karşõn, Yüksek Seçim Kurulu, il düzeyinde derlenmiş 26 bilgisayarlõ seçmen
listesinde 127,000 mükerrer yazõlma tespit ettiklerini kabul etmiştir. Bilgisayarlõ sistem tüm
ülkeye yayõldõkça bu tür sorunlar muhakkak ki azalacaktõr.
Görüştüğümüz kişiler, ülke içinde adres değiştiren kişilerin serbest bir şekilde seçmen
kütüğüne yazõlmalarõ ve Türkiye'de ikamet ettikleri yeni adreslerinde kolaylõkla oy
kullanabilmeleri konusunda memnun görünmüşlerdir.
Seçim görevlileri seçim sisteminde, seçmen kütüklerinin hazõrlanmasõnda olsun oy tasnifinde
olsun, daha fazla bilgisayar kullanõmõ istediklerini bildirmişlerdir. Böyle bir sistem

kuramamalarõnõn nedeninin kaynak yetersizliği olduğunu belirtmişlerdir. Basõnda çõkan
haberlere göre, YSK seçimler için 52 trilyon TL istemiş, ancak sadece 30 trilyon TL (yaklaşõk
19 milyon Euro) tahsis edilmiştir.
VI. SEÇİM KAMPANYASI
TBMM, 31 Temmuz tarihinde, 3 Kasõm 2002 günü erken seçim yapõlmasõ kararõnõ almõştõr.
Bununla birlikte, kararõn ilanõndan sonra, TBMM'de haftalar boyunca bazõ partiler ve
politikacõlarõn seçimleri erteletmeye çalõştõğõ bir takõm siyasi manevralar yapõlmõştõr. Bunun
sonucunda, seçimler konusunda bir belirsizlik havasõ oluşmuş ve birçok parti Eylül ayõna
kadar kampanyalarõna tam olarak başlamamõşlardõr. Bu nedenle, seçim kampanyasõ
normalden kõsa sürmüştür.
Seçim kampanyasõ sakin ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmiş, az sayõda olay
bildirilmiştir. Seçim Değerlendirme Heyeti Türkiye'de uzun süre kalamadõğõ için, seçim
kampanyasõnõn niteliğini bağõmsõz olarak değerlendirecek zamanõ bulamamõştõr. Bununla
birlikte, çok çeşitli kesimlerden konuştuğumuz kişilere göre, partiler genel olarak
kampanyalarõnõ serbestçe ve canlõ bir şekilde yürütmüşlerdir.
Seçim Değerlendirme Heyeti, ülkenin bazõ yerlerinde, özellikle de güneydoğuda, adaylarõn ve
partilerin taciz edildiklerine dair inandõrõcõ bildirimler almõşsa da, bu bildirimleri bağõmsõz
olarak değerlendirme imkanõna sahip olmamõştõr. Bu türden bazõ bildirimler Türk basõn ve
yayõn organlarõnda da çõkmõş, Türk ve uluslararasõ insan haklarõ gruplarõnca da yayõnlanmõştõr.
Örneğin, DEHAP taraftarlarõnõn güvenlik güçlerince gözaltõna alõndõğõna, muhtarlara
köylülerin partiyi desteklemesini önlemesi için baskõ yapõldõğõna dair haberlerin, bazõ Türk
vatandaşõ gözlemcilerin ve köylülerin dövüldüklerine dair iddialarõn yer aldõğõ bildirimler
olmuştur. Bununla birlikte, aynõ zamanda, hem Türk insan haklarõ gruplarõ hem de DEHAP'õn
kendisi, daha önceki seçimlere göre bu tür tacizlerin büyük ölçüde azaldõğõnõ belirtmişlerdir.
Seçimlerden önceki aylarda bazõ partilerin taciz edildikleri de bildirilmiştir. Seçimlere
katõlmak için DEHAP'la birleşmesinden önce, HADEP'e karşõ çok sayõda gözaltõna alma ve
parti bürolarõnõn basõlmasõ eylemleri gerçekleştirilmiştir. İki HADEP üyesi, bildirildiğine
göre, 2001 yõlõnda "kaybolmuş"'tur ve hala da kayõptõrlar. İnsan haklarõ gruplarõ, Hak ve
Özgürlükler Partisi'nin, Sosyalist İşçi Partisi'nin ve İşçi Partisi'nin de tacize uğradõklarõnõ
bildirmiştir.
19 Haziran 2002 günü, Milli Güvenlik Konseyi'nin önerisi üzerine, TBMM iki ilde (Hakkari
ve Tunceli) olağanüstü hali kaldõrdõ, ancak Diyarbakõr ve Şõrnak'ta 4 ay uzattõ. İki ilde
olağanüstü halin devam etmesinin, bildirilenlere göre, partilerin bu illerde seçim kampanyasõ
yürütme yetenekleri üzerinde önemli bir etkisi olmamõştõr.
VII. BASIN VE YAYIN ORGANLARI
Zamanõnõn ve kaynaklarõnõn kõsõtlõ olmasõ nedeniyle, Seçim Değerlendirme Heyeti, basõn ve
yayõn organlarõnõn seçimleri yansõtõşõnõ sistemli bir şekilde analiz edememiştir. Bununla
birlikte, Heyet, basõn ve yayõn kuruluşlarõyla ve düzenleyici yetkili makamlarla görüşmüş,
basõn ve yayõn organlarõnca seçimlerin yansõtõlõşõnõ siyasi partilerle ve diğer ilgililerle
tartõşmõştõr.
Seçim kanunlarõ, Radyo ve Televizyon Kurumlarõnõn Kurulmasõ ve Yayõnlarõ Hakkõnda
Kanun ve Radyo Televizyon Üst Kurumu Kanunu, basõn yayõn organlarõnõn seçimi yansõtmasõ
konusunda temel çerçeveyi oluşturmaktadõr. Bu çerçeve içinde, kanun, seçim dönemi boyunca
basõn ve yayõn organlarõnõn yapacağõ yayõn ve haberlerle ilgili esaslarõ ve usulleri belirlemek
görevini Yüksek Seçim Kurulu'na vermektedir. Seçimle ilgili yayõnlar hakkõndaki kanun ve
yönetmelikler, seçim dönemindeki haberlerin ve yayõnlarõn önyargõlõ veya taraflõ olmamasõnõ
ve siyasi partilere eşit olanaklar tanõnmasõnõ ön görmektedir.
Radyo Televizyon Yüksek Kurumu (RTÜK), ülke çapõnda yapõlan seçimle ilgili bütün
yayõnlarõ izlemiş, İçişleri Bakanlõğõ da, yerel yayõnlarõ izleyerek RTÜK'e yardõmcõ olmuştur.
RTÜK, YSK'ya, düzenli aralõklarla, basõn yayõn kurumlarõnõn seçim kampanyalarõnõ yansõtõşõ

hakkõnda değerlendirme raporlarõ göndermiştir. Yüksek Seçim Kurulu, ulusal çapta yayõn
yapanlara yaptõrõm uygulama yetkisine sahipti. İl Seçim Kurullarõ da yerel radyo ve
televizyonlara yaptõrõm uygulayabiliyordu. RTÜK, YSK'nõn kararlarõnõ uygulamõştõr.
Her parti, radyo ve televizyonda, bedelsiz olarak, 10 dakika konuşma yapma hakkõna sahipti.
TBMM'de grubu olan partiler, buna ek olarak bir 10 dakika daha konuşma yapabiliyorlardõ.
İktidardaki partiye 20 dakika, koalisyon ortağõ olan partilere 15 dakika ve ana muhalefet
partisine de 10 dakika ilave süre tanõnmõştõr. Radyo ve televizyonda ücret karşõlõğõ siyasi
tanõtõm yapõlmasõna izin verilmemiştir.
Yeni değiştirilen Radyo ve Televizyon Kurumlarõnõn Kurulmasõ ve Yayõnlarõ Hakkõnda
Kanun'a ve YSK'nõn koyduğu kurallara göre, seçimden önceki yedi gün boyunca belirli bir
parti veya aday lehine veya aleyhine yayõn yapmak veya haberler, röportaj veya kamuoyu
yoklamasõ gibi seçmenlerin kararõnõ etkileyebilecek türde programlar yapmak yasaktõr. Bu
kõsõtlamalar, basõn için de geçerli olmakla birlikte, görünüşe göre pek sõkõ bir şekilde
uygulanmamõştõr.
Basõn Konseyi, yedi günlük yasağõ eleştiren bir açõklama yapmõş, görüştüğümüz bazõ başka
kişiler de, Seçim Değerlendirme Heyeti'nin üyelerine bu konudaki memnuniyetsizliklerini dile
getirmişlerdir. Siyasi partiler ve adaylar hakkõnda haber ve yayõn yapma yasağõnõn süresi olan
yedi gün, olağandõşõ uzun bir süredir. Yetkililer, seçimlerden önceki günlerde siyasi
kampanyalar hakkõnda haber ve yayõn yapmanõn yasak olduğu süreyi kõsaltmayõ
düşünmelidirler.
YSK'nõn bir televizyon veya radyo kanalõnõn kanunun öngördüğü hakkaniyet kurallarõnõ ihlal
ettiğini tespit etmesi durumunda, YSK önce bir ihtar vermektedir. İhlalin tekrarõ halinde,
YSK, söz konusu kanalõ 5 ila 15 gün kapatabilmektedir. YSK'nõn elinde bundan daha hafif bir
yaptõrõm uygulama olanağõ yoktur. 2002 seçimlerinde, yaklaşõk on televizyon ve radyo kanalõ
altõ gün gibi uzun süreler kapatõlmõştõr. Bu kapatmalarõn gerekçesi olarak, hakkaniyetsiz haber
ve yayõn yapmanõn gösterildiği görülmektedir. Seçim Değerlendirme Heyeti'ne, bu kurallarõn,
tartõşma konusu meseleler, partiler veya adaylar hakkõnda bilgilendirmeyi kõsõtlamak için
kullanõldõğõna dair herhangi bir şikayet intikal etmemiş veya Heyet bu yönde bir belirti tespit
etmemiştir. Bununla birlikte, bir televizyon veya radyo kanalõnõn kapatõlmasõ, tamamen terk
edilmesi veya sadece kanunun õsrarla veya sistemli bir şekilde ihlal edilmesi durumunda
başvurulacak son yöntem olarak kullanõlmasõ gereken çok sert bir yaptõrõmdõr. Yetkililer,
kanunda, kanal kapatmaya son verecek veya bunu sõkõ bir şekilde sõnõrlayacak bir değişiklik
yapmayõ, diğer yandan da YSK'ya, kamuoyundan özür diletmek, eşit süreli cevap olanağõ
verdirmek veya para cezalarõ uygulamak gibi başka seçenekler sağlamalõyõ düşünmelidirler.
Bu türden bir değişiklik, RTÜK kanununda son zamanlarda yapõlan değişikliklerle de uyumlu
olunmasõnõ sağlayacaktõr.
Seçimlerin basõn ve yayõn organlarõ tarafõndan yansõtõlõşõ üzerinde, Türk kanununda yer alan
ifade özgürlüğü üzerindeki çeşitli kõsõtlamalarõn da etkisi olmuştur. Daha önce belirtilen
kanunlarõn dõşõnda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanunu, Türkiye'nin varlõğõnõ
ve bağõmsõzlõğõnõ ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüren veya
Atatürk ilkelerine aykõrõ olan veya terör, şiddet veya etnik ayrõma neden olabilecek yayõnlarõ
yasaklamaktadõr. Görüştüğümüz kişilerin çoğu, devam eden reform sürecinin bir parçasõ
olarak yasal kõsõtlamalarõn gevşetilmesinin ifade özgürlüğü alanõnda iyileşmeler sağladõğõnõ,
basõn ve yayõn organlarõna karşõ daha az dava açõldõğõnõ belirtmişlerdir. Bununla birlikte,
gazeteciler ve yayõncõlar devam eden kõsõtlamalarõn farkõndadõrlar ve özellikle hassas kabul
edilen konularda yaptõklarõ haberlerde temkinli davranmaktadõrlar.
Görüştüğümüz bazõ kişilere göre, bir takõm gazeteler, olağanüstü halin devam ettiği iki ilde
veya bunlara komşu illerde dağõtõlamamaktadõr.
Genel olarak, Türkiye'nin çok sayõdaki basõn ve yayõn kuruluşu, seçim kampanyalarõnõ canlõ
bir şekilde yansõtmõşlar, kampanya dönemini bütün yönleriyle halka aktarmõşlardõr. Basõn ve

yayõn kurumlarõ, seçmenlere, seçimde tercihlerini yaparken kullanabilecekleri bol miktarda
bilgi temin etmişlerdir.
VIII. OY KULLANMA VE OYLARIN SAYILMASI
Seçim Değerlendirme Heyeti, seçim günü, Ankara bölgesinde bazõ oy verme yerlerini, bunun
yanõ sõra bir İlçe ve bir İl Seçim Kurulu'nu ve YSK'yõ ziyaret etmiştir. Bununla birlikte, Heyet,
oy verme sürecinin niteliği hakkõnda güvenilir sonuçlar çõkarmaya yetecek sayõda oy verme
ve oy sayõm yeri ziyaret edememiştir. İnsan haklarõ gruplarõ, seçim gününde, özellikle doğuda
meydana gelen bir dizi ciddi aksaklõk bildirmişlerdir. Bunlar arasõnda, birçok köyde halkõn
oyunu açõk kullanmaya zorlanmasõ, gözaltõna almalar ve oy verme yerlerinden parti
gözlemcilerinin kovulmasõ da yer almaktadõr. Seçim Değerlendirme Heyeti, bu bildirimleri
doğrulayacak konumda değildi.
IX. SEÇİM SONUÇLARI
9 Kasõm günü, Yüksek Seçim Kurulu kati seçim sonuçlarõnõ ilan etmiştir. Yukarõda belirtildiği
gibi, sadece iki parti %10'luk barajõ aşmõştõr. Adalet ve Kalkõnma Partisi (AK Parti) oylarõn
%34,3'ünü alarak TBMM'deki 550 sandalyenin 363'ünü kazanmõştõr. Cumhuriyet Halk Partisi
oylarõn %19,4'ünü alarak 178 sandalye kazanmõştõr. Bu partilerin hiçbiri eski mecliste yer
almõyorlardõ. Ayrõca, dokuz bağõmsõz milletvekili seçilmiştir.
Giden hükümetin başbakanõ Bülent Ecevit'in partisi Demokratik Sol Parti (DSP) oylarõn
sadece %1,2'sini almõştõr. Koalisyon ortaklarõ olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve
Anavatan Partisi (ANAP), sõrasõyla %8,3 ve %5,1 oy almõşlardõr. Diğer kayda değer oy
oranlarõ şunlardõr: Doğru Yol Partisi (DYP): %9,55; Genç Parti: %7,25; DEHAP: %6,2 ve
Saadet Partisi: %,2,5.
Katõlõm oranõ %78,9'dur.

AGİT/DEMOKRASİ KURUMLARI VE İNSAN HAKLARI ŞUBESİ HAKKINDA
BİLGİ
Demokrasi Kurumlarõ ve İnsan Haklarõ Şubesi (ODIHR - Office for Democratic Institutions
and Human Rights) bir AGİT kurumudur. "İnsan haklarõna ve temel özgürlüklere tam saygõ
gösterilmesi, hukukun üstünlüğünün gözetilmesi, demokrasi ilkelerinin savunulmasõ ve (....)
demokratik kurumlarõn güçlendirilmesi ve korunmasõ ve bütün toplumda hoşgörünün
yaygõnlaştõrõlmasõ" (1992 Helsinki Belgesi) konularõnda AGİT'e katõlan ülkelere yardõmcõ
olmakla görevli ana AGİT organõdõr.
ODIHR'in merkezi Polonya, Varşova'dadõr. ODIHR 1990 yõlõnda Paris Antlaşmasõ
çerçevesinde Serbest Seçimler Şubesi olarak kurulmuştur. 1992 yõlõnda şubenin adõ, insan
haklarõnõ ve demokratikleşmeyi de içerecek şekilde genişletilmiş olan görevini yansõtacak
şekilde değiştirilmiştir. Şubede bugün 80 kişi çalõşmaktadõr.
ODIHR, seçim gözlemleri konusunda Avrupa'da başta gelen organdõr. ODIHR, her yõl, AGİT
alanõnda yapõlan seçimlerin ulusal kanunlara ve uluslararasõ standartlara uygun olarak yapõlõp
yapõlmadõklarõnõn değerlendirilmesi için binlerce gözlemciyi seçim yerlerine göndermekte ve
bunlarõn koordinasyonunu sağlamaktadõr. Şubenin kendine has yöntemi sayesinde, bir seçim
sürecinin bütün unsurlarõ derinlemesine incelenebilmektedir. ODIHR, yardõm projeleri
vasõtasõyla AGİT'e katõlan ülkelere seçim yapõlarõnõ iyileştirmelerinde yardõmcõ olmaktadõr.
Şubenin demokratikleşmeyle ilgili faaliyetleri, konularõ bakõmõndan birbirlerinden ayrõlan altõ
alan içermektedir. Bunlar; hukukun üstünlüğü, sivil toplum, hareket özgürlüğü, cinsiyetler
arasõnda eşitlik, insan ticareti ve din özgürlüğüdür. ODIHR, devletlerin AGİT çerçevesindeki
taahhütlerini yerine getirmelerini kolaylaştõrmak ve bu taahhütlerin daha fazla yerine
getirilmesini sağlamak ve demokratik yapõlar geliştirmek amaçlarõnõ güden 100'den fazla
hedefli yardõm programõ yürütmektedir.
ODIHR, AGİT'e katõlan devletlerin AGİT çerçevesindeki insani boyutlu taahhütlerine uyup
uymadõklarõnõ izlemektedir. Aynõ zamanda, her yõl, AGİT çerçevesindeki insani boyutla ilgili
taahhütlerin AGİT'e katõlan devletlerce yerine getirilişini incelemek için bir dizi toplantõ
düzenlemektedir.
ODIHR, AGİT'e katõlan ülkelere, Roma ve Sinti hakkõndaki politikalarõ hakkõnda da
danõşmanlõk etmektedir. Roma ve Sinti topluluklarõ arasõnda kapasite yaratma ve ağ
oluşturmayõ desteklemekte ve Roma ve Sinti temsilcilerinin politika belirleyen organlara
katõlmalarõnõ teşvik etmektedir. ODIHR, aynõ zamanda, Roma ve Sinti ile ilgili konularda,
ulusal ve uluslararasõ oyuncular arasõnda bir takas evi işlevi de görmektedir.
ODIHR'in bütün faaliyetleri, AGİT kurumlarõyla ve alan faaliyetleriyle ve aynõ zamanda diğer
uluslararasõ kurumlarla yakõn işbirliği ve eşgüdüm ile gerçekleştirilmektedir.
ODIHR hakkõnda daha fazla bilgi için, ODIHR'in web sitesine bakõnõz. Bu sitede, ODIHR
tarafõndan daha önce yayõnlanmõş seçim raporlarõ ve seçim kanunu analizlerinin de aralarõnda
bulunduğu raporlar ve başka belgeler içeren kapsamlõ bir kitaplõk bulunmaktadõr.

